Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Golf

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Golf modeliams, senesniems nei 5 metų

127 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Golf modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Golf VI (2009 – 2013) tik stabdžių kaladėlėms JZW698151, JZW698151B
Golf V (2006 – 2009) (išskyrus V5, V6, R32 ir GTI)

116 €
94 €

Galinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Golf VI (2009 – 2013) tik stabdžių kaladėlėms JZW698451, JZW698451G, JZW698451D
Golf V (2006 – 2009) (išskyrus V5, V6, R32 ir GTI)

92 €
96 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Golf V (2006 – 2009) 1,9 l TDI 74–110 kW (ATD, AUY, ARL, ASZ, AJM, AXR, BRU, BKC, BXF, BXE, BLS)
Golf VI 2.0 TDI (103KW, CJAA, CFFB, CBAB), tik 03L198119E, 03L198119F

319 €
415 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Golf V (2006 – 2009) (išskyrus V5, V6, R32 ir GTI)
Golf VI (PR. 1LV, 1ZD. tik JZW698302BH)

216 €
282 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Golf V (2006 – 2009), Golf VI (2009 – 2013)

220 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Golf modeliams, senesniems nei 5 metų

55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Jetta

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Jetta modeliams, senesniems nei 5 metų

127 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Jetta modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Jetta (2011 – 2015)

239 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Jetta modeliams, senesniems nei 5 metų

55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Passat

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Passat modeliams, senesniems nei 5 metų

123 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Passat modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Passat B6, Passat B7 (iki 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698151B

120 €

Galinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Passat B6, Passat B7 (iki 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698451G

100 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Passat B6, Passat B7 (līdz 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698302BH

278 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Passat B6 (2006 – 2011) 2,0 l benz. 110 kW (BVX, BVZ, BVY)
Passat B6 (2006 – 2011) 2,0 TDI 110 kW (BMA, BKP, BUZ, BMR)
Passat B6 (2006 – 2011) 2,0 TDI 81–125 kW (CBAA, CBAB, CBBB, CBDC)
Passat B7 2.0 TDI – 2015 (CAYC, CLLA, CFFA, CFFB, CFGB) tik 03L198119E/ 03L198119F

329 €
433 €
433 €
403 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Passat (2011 – 2015)

220 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Passat modeliams, senesniems nei 5 metų – priekiniai varantieji ratai
Visiems Passat modeliams, senesniems nei 5 metų – 4 Motion

55 €
55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Tiguan

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Tiguan modeliams, senesniems nei 5 metų

132 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Tiguan modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Tiguan (iki 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698151S

120 €

Galinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Tiguan (iki 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698451G

108 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Tiguan (iki 2015), tik stabdžių kaladėlėms JZW698302BC

263 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Tiguan 2.0 TDI 2011 – 2015 (103KW, CFHC, 9AA) tik 03L198119F

386 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Tiguan (2008 – 2015)

220 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Tiguan modeliams, senesniems nei 5 metų – priekiniai varantieji ratai
Visiems Tiguan modeliams, senesniems nei 5 metų – 4 Motion

55 €
55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Touran

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Touran modeliams, senesniems nei 5 metų

127 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Touran modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touran (2003 – 2015), tik JZW698151B

116 €

Galinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touran (2003 – 2015), tik JZW698451Q

101 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touran (nuo 2015), 1,9 l TDI 74–110 kW (BRU, BKC,BXF, BXE, BLS)
Touran (nuo 2003 iki 2015) 1,6 l benz. 74, 75 kW, 2,0 l 85 kW
(AEK, AKL, APF, AQY, APK, AZH, AZG, ATM, BSE, BSF, BHY, BSX)
Touran (2011 – 2015) 2.0 TDI (103KW, CFHC, 9AA)
Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Touran modeliams, senesniems nei 5 metų

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

319 €

269 €
386 €

55 €

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Touareg

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems Touareg modeliams, senesniems nei 5 metų

204 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touareg (2003 – 2010) (stabdžių diskams 308×29,5mm)
Touareg (2003 – 2015) (bremžu diskiem 330×32mm)

280 €
324 €

Galinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touareg (2003 – 2007) PR 1KE
Touareg (2007 – 2010) (išskyrus 18”, 19”, 20”)
Touareg 2010 – 2015, tik 7P0698451/7P6698451C

167 €
226 €
239 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Touareg (2003 – 2010) (stabdžių diskams 308×29,5mm)

509 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Touareg modeliams, senesniems nei 5 metų

75 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Crafter

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Crafter (2006 – 2015)

193 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Crafter (iki 06.2011), 2.5 l, 65–120 kW, (BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB)

411 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais)
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais) PR 0WF

187 €
167€

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais)
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais) PR 0WF

394€
374 €

Galinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais)
Crafter (iki 2015), (su nudilimo indikatoriais) PR 0WF

374 €
417 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Crafter (iki 2015), (neįskaičiuotas geometrijos reguliavimas)

290 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Crafter modeliams, senesniems nei 5 metų

55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
T5

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Visiems T5 modeliams, senesniems nei 5 metų

161 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems T5 modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
T5 7H/7J (2004 – 2010), 1,9 l, 62–77 kW, TDI (AXB, AXC, BRR, BRS)
T5 7H/7J (nuo 2004), 2,0 l, 85 kW (AXA)
T5 7H/7J (nuo 2011), 2,0 l TDI, 62, 75, 100, 103, 132 kW (CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CFCA, CCHA, CCHB)

307 €
241€
338 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
T5 7H/7J (nuo 03.2004) (išskyrus Syncro 17”)

116 €

Priekiniai stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
T5 7H/7J (nuo 03.2004) (išskyrus Syncro 17”)

337 €

Galinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
T5 (03.2004 – 12.2010) (išskyrus Syncro), PR: 0WM, 0WN, 0WP, OWQ

321 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
T5 7H/7J (no 2004)

230 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems T5 modeliams, senesniems nei 5 metų – priekiniai varantieji ratai
Visiems T5 modeliams, senesniems nei 5 metų – 4 Motion

55 €
75 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Caddy

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Caddy (2004 – 2015)

115 €

Automatinės pavarų dėžės DSG alyvos keitimas Naujovė!
Visiems Caddy modeliams, senesniems nei 5 metų

220 €

Dantytojo diržo komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Caddy 2K (2004 – 2008) 1,9 / 2,0 l, 51–103 kW TDI / SDI (BDJ, BST, BJB, BSU, BLS, BMM)
Caddy (2011 – 2015) 2.0TDI (CFHF, CLCA), tik 03L198119F

303 €
326 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Caddy 2K (2004 – 2015) (stabdžių diskams 280×22mm), PR 1ZM, 1ZF
Caddy 2K (2004 – 2015) (stabdžių diskams – 288×25mm), PR: 1ZE

94 €
116 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Caddy 2K (2004 – 2011), PR: 1ZM, 1ZF
Caddy 2K (2004 – 2015), PR: 1ZE

224 €
246 €

Galinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Caddy 2K (2004 – 2011), PR: 1ZE, 1LJ
Caddy 2K (2004 – 2015), PR: 1ZF
Caddy 2004 – 2015 (15” PR: 1ZF,2E2), tik JZW698601AA

239 €
230 €
229 €

Priekinio rato guolis, įskaičiuojant tvirtinimo dalis ir sumontavimą
(Be ratų suvedimo patikros ir reguliavimo)
Caddy 2K (2004 – 2015)

220 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Visiems Caddy modeliams, senesniems nei 5 metų

55 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Ekonomiškas
Volkswagen
servisas 5+
Paslaugos senesniems nei 5 metų automobiliams,
įskaitant originalias Volkswagen dalis ir sumontavimą.
Puiki paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

Sutaupykite iki

-30%
Amarok

Kaina su PVM

Techninis aptarnavimas, įskaitant alyvą, alyvos filtrą, patikrą ir mobilumo garantiją Naujovė!
Amarok (2010 – 2015)

153 €

Priekinių stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Amarok (iki 2015)

153 €

Priekinių stabdžių diskai + stabdžių trinkelių komplektas, įskaičiuojant sumontavimą
Amarok (iki 2015)

389 €

Ratų geometrijos patikra ir reguliavimas
Amarok (iki 2015)

75 €

Specialusis pasiūlymas apima originalias Volkswagen atsargines dalis su sumontavimu oficialiajame automobilių servise Volkswagen
bei galioja iki 2020.12.31 arba iki naujo pasiūlymo paskelbimo. Kainos ir pasiūlymas yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami
neinformuojant. Aktuali informacija teikiama Volkswagen prekybos atstovų įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jei paskelbiamas
naujas pasiūlymas, ankstesnis pasiūlymas tampa negaliojantis. Pasiūlyme nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos.

